
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 40 
 

zondag 16 augustus 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 9 AUGUSTUS 

 
 

19de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

1 Koningen 19, 9a.11-13a 
Romeinen 9, 1-5 

Matteüs 14, 22-33 
 

 

 

THEMA: STILTE NA DE STORM 
 

Liturgie van de 19de zondag door het jaar, 9 augustus 2020 

 
Wees niet bang, Ik ben het! 
Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij 
zijt de Zoon van God”. Matteüs 14, 32-33 

 

Inleidende woorden 
Angst is een verlammende emotie. De één is er misschien beter tegen bestand dan de ander, maar niemand ontkomt in zijn 
of haar leven aan momenten waarop angst en twijfel dreigen te overheersen. Existentiële crisismomenten: als er iets 
verschrikkelijks gebeurt, als je leven op zijn grondvesten staat te schudden en je het gevoel hebt dat alle bodem onder je 
voeten wegschuift. Hoe groot is dan de behoefte aan bemoediging en troostende nabijheid, van een ander, die om je geeft. 
Deze zondag horen we verhalen over mensen die bang zijn, zo bang als de dood. En over die ander, die Ene, die om ons 
geeft en zegt: “Kom maar, wees niet bang, Ik ben het“! 

 

Om ontferming 
Wees mij genadig, Heer, bij U weet ik mij geborgen. Heer, ontferm U. Kom mij vanuit uw hemel tegemoet met uw hulp en met 
uw redding. Christus, ontferm U. Op U vertrouw ik, Heer, op U vertrouw ik, mijn hart weet zich bij U gerust. Heer, ontferm U. 

 

Woorden ter overweging 
In de lezing uit het evangelie van deze zondag zijn de leerlingen volledig gefixeerd door de tegenwind, die zij ervaren bij het varen 

in de boot. Bij die tegenwind kunnen wij ons van alles voorstellen. In de eerste lezing bestaat de tegenwind er voor de profeet 
in, dat hij geen succes heeft gehad met zijn verkondiging en op de vlucht moest voor zijn vervolgers en uitgeput bij een grot 
aankwam. In allerlei vormen kennen wij ook tegenwind in het dagelijks leven. De een kan er beter mee overweg dan de ander. Voor 

de een is tegenslag een uitdaging om er nog harder tegenaan te gaan, een ander laat zich sneller uit het veld slaan. Ook dat 
laatste is niet per se een ramp: we zien het aan Petrus, ook als hij begint te zinken, vangt de Heer hem op. 
Vaak zijn juist de momenten van zwakheid in het leven, de momenten waar wij ons voor schamen, de belangrijkste momenten, omdat 

wij daar ervaren hoe de Heer ons opvangt als wij tenminste om zijn hulp durven te roepen en zijn hulp durven toe te laten. In 
het evangelie mag Petrus ervaren en mogen wij lezen hoe de ontroerende woorden van Jezus vrede brengen: “Vrees niet, Ik 
ben het”. Daardoor durft Petrus over het water te lopen. Maar als hij dan de aandacht van Jezus afwendt en toch weer onder 
de indruk komt van de wind, begint hij wederom te zinken. Zo maken de woorden van Jezus ons duidelijk hoe uiterlijke kracht 
zijn basis vindt in innerlijke vrede en vertrouwen op Hem. 

 

Tot slot 
Vervolg de weg van het leven in vrede. Wat ook op u wacht, weet dat God altijd weer zegt: “Wees niet bang, Ik ben er.” 

 

Bezinning 
Heer, 
toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht aan de top, heb ik U aangeroepen en het werd lichter. 
Het licht kwam in het dal en langs het licht klauterde ik weer omhoog, moeizaam, maar eenmaal aan de top zag ik het licht in 
volle glorie. Het leed was geleden en dankbaar heb ik uw licht omhelsd. Nu weet ik zeker: U bent het stralende licht aan de 
top van de berg, maar ook de schittering van het vonkje in het dal. 

 

Toon Hermans, Nieuw Gebedenboek 
 

 
 

 
 

Maria-Tenhemelopneming 
JAAR - A 

 

Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab 
1 Korintiërs 15, 20-26 

Lucas 1, 39-56 
 

 
 

 

 

 Het pinkstervuur 
 

. 

3 

VIERINGEN PAROCHIE 

H. MARIA STERRE DER ZEE 
 

vieringen rond het weekend  
van 15-16 augustus 

 

Hulst 
 zo 16 aug 11.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 16 aug 9.30 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 15 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 15 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 16 aug 9.30 uur  eucharistie 
 

 
. 

Het pinkstervuur werd door de parochie 
'De Bron' vanuit Brabant over de Schelde 

naar de buurparochie H. Maria Sterre der 

Zee in Zeeuws-Vlaanderen gebracht om 
vandaar door te 'reizen' naar de andere 
buur parochie van de H. Elisabeth.  

 

Dinsdag 28 juli 2020  
En dan, dan was het eindelijk zo ver…. 
Het Pinkstervuur zou aankomen vanuit de 

parochie De Bron, vanuit Brabant naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Soms heeft iets 
negatiefs ook een goede kant. Het corona-
virus zorgde ervoor dat er geen files stonden 

rond Antwerpen. En opeens lijken Brabant 

en Zeeuws-Vlaanderen een stuk dichterbij. 
We zijn per slot van rekening ‘buur-
parochies’. Het zorgde ervoor dat er 
voldoende tijd was om ook nog even een 

kijkje te nemen in de basiliek van Hulst 
en nader kennis te maken en elkaar iets 
te vertellen over de beide parochies, 
parochie De Bron en de parochie H. Maria 

Sterre der Zee. Rustig kennismaken ook 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

En dan was het zo ver, de plechtige over-
handiging van het vuur en het voorlezen   
 
 
 
 
 
 

werd een toelichting gegeven bij de collage, 

die gemaakt werd ter voorbereiding op 
de pinksterestafette. Een collage met 
allemaal vlammetjes vol inspirerende 
woorden van parochianen allerlei. Voor de 

parochianen van De Bron werd ook een 
kleinere collage gemaakt met een paar 
vlammetjes en de inspirerende tekst ‘vuur’ 
en het zendingslied ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’. Het bijzondere moment 
werd afgesloten met het samen bidden 
van het Onze Vader en het vragen van 
zegen over iedereen. Na nog een kopje 
koffie of thee werd de delegatie uitgezwaaid 

en wel thuis gewenst. Het voelde goed 
elkaar op deze manier te ontmoeten. 

 

Woensdag 29 juli 2020  
Het vuur in ons midden en dan het geloofs-
gesprek met pater Lindeijer. Wat een 
intens moment. Levensverhalen zomaar 
met elkaar gedeeld, ongedwongen. 
Levensverhalen, die meteen ook geloofs-
verhalen waren. Zo authentiek, zo echt. 
Gewone mensen die zo inspirerend 
kunnen zijn, dat ze anderen op de weg 
van geloof, van geloven zetten, of je nu 
gelovig opgevoed werd of niet….. 
Mensen en gebeurtenissen, die zomaar 
ruimte maakten om geloven een plek te 
geven in je leven. Allemaal van die 
kleine vlammetjes die enthousiasme en 
vertrouwdheid opriepen en die datzelfde 
enthousiasme en die vertrouwdheid ook 
mogelijk maakten. Voor we er erg in 
hadden, waren we uren verder… 

 

Donderdag 30 juli 2020  
Nog even de vlam in ons midden, strakjes  

gaat ze naar de Elisabeth-parochie, naar 
de andere buren. Het valt op dat de 
afgelopen dagen de toeristen absoluut 
 

LEZINGEN 15 AUGUSTUS 

 

 

 
 

20ste zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 56, 1.6-7 
Romeinen 11, 13-15.29-32 

Matteüs 15, 21-28 
 

 
 

THEMA: 
GRENZEN OVERSCHRIJDEN 

 

LEZINGEN 16 AUGUSTUS 
 

 

 
wilden zien wat dat kleurige geheel toch 
was, dat daar vooraan in de basiliek hing, 
onze collage met vlammetjes. Ze viel op, 
absoluut. Zo fijn om dat te ontdekken.  

 

De Elisabeth-delegatie is met de fiets 
naar Hulst gekomen om het pinkstervuur 
op te halen. 
De koffie en thee klaar voor de stoere 
fietsers, die vanuit de Elisabeth-parochie 
de vlam kwamen ophalen. Eerst maar een 

kopje koffie of thee en dan daarna even 
stilstaan bij onze collage. De plechtige 
overdracht van het vuur en het voorlezen 

van onze geloofsbrief.  
 

De overdracht van het pinkstervuur aan 
de Elisabeth-parochie  
Onze vlammetjescollage gaat ook mee en 

vindt vanzelfsprekend een plekje in de kerk 

van Terneuzen. Samen nog even het 
Onzevader gebeden en nog een kopje koffie 

of thee gedronken om de tocht terug, op 
een goede manier te kunnen aanvatten. 

 

Met de pinkstervlam op weg naar Terneuzen 
En dan de fiets op, terug naar Terneuzen, 
vergezeld door een aantal parochianen 
van de parochie H. Maria Sterre der 
Zee, die ook op hun beurt in deze 
estafette de vlam wilde vergezellen. 

 

Lees meer en bekijk de foto’s op de website. 

van de geloofsbrief 
geschreven door de 
parochianen van De 

Bron. Een inspirerend 

verhaal. Fijn was 
ook dat de mensen  
van de parochie de 
Bron het stripboek 
meebrachten over 
Zr. Marie-Adolphine 
de enige heilige uit 
het bisdom Breda. 
Vanuit de parochie H. 
Maria Sterre der Zee 

 
 
 

foto’s J. Klok 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1518-het-pinkstervuur
https://zustermarieadolphine.nl/stripboek
https://zustermarieadolphine.nl/stripboek
https://zustermarieadolphine.nl/stripboek


 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in 
de week van 9 augustus: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry 

van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Leon de Bleijser 

en Mon van Puyvelde; Theo de Koning; 
Sjef Thuy en dochter Anja en Fien Esseling 

 

overige intenties: Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-Wauters 

en overleden familie; Alfons Verdurmen; 
Isabella Meul; Carolus van Waterschoot; 
Andreas Fruytier; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
Petrus Menu; familie Verdurmen; familie 
Baert-van Gijsel 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Clementine Segers echtgenote 
van George de Vliegher; Andrea 
Sturtewagen-de Vos 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

intenties: Alfdred Weemaes en echtgenote;  

Ed Borm en echtgenote en overleden 
ouders; Silvia Plasschaert; René Bauwens 
en echtgenote; Johan de Burger en 
echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer  

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Madeleine Bruggeman en 
echtgenoot Piet Inghels; José Weemaes 
en echtgenoot Gerardus Smet; Willy de 
Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; 
Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; 
Mariëtte Van Landeghem echtgenote 
van Franҫois Reunis; Maria de Wit en 
echtgenoot Eduard Hiel; Amedé Schalkens, 

overleden dochter Margo en overleden 
familie 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

mededeling: In de maand augustus 
2020 houdt de parochie H. Maria, Sterre 
der Zee alleen maar vieringen in Clinge, 
Boschkapelle, Hulst, Kloosterzande en 
Koewacht. De geplande viering in het 
gemeenschapshuis Graauw op zaterdag 

15 augustus a.s. op het feest van Maria-
Tenhemelopneming gaat dus niet door. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 
Johan van Sikkelerus; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm ; Maria 
Menu-Hiel weduwe van Hypolitus Menu 
; Lena Roctus-Mel en overleden familie 

 

lector: Tiny Burm 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 
 

Voorzichtige start….  
Hoewel er veel onzekerheid is over hoe 
de ontwikkelingen rond het coronavirus 
zullen zijn, maken we toch voorzichtig 
plannen om weer te starten met 
vieringen en diensten. In ‘De Lange 
Akkers’ te Koewacht zijn we al zover. In 
‘De Blaauwe Hoeve’ te Hulst en in wzc 
‘Antonius’ te Kloosterzande hopen we 
half september de draad weer op te 
pakken, uiteraard wel in aangepaste 
vorm. Alles staat of valt echter met de 
landelijke en regionale ontwikkelingen 
en alles kan dus snel veranderen. 

 

intenties: Wij bidden dat we toch 
langzaam maar zeker de goede kant op 
mogen gaan en met de nodige 
voorzichtigheid weer op kunnen pakken 
wat ons dierbaar is.  
Wij bidden dat mensen waakzaam 
blijven, voor zichzelf maar ook voor hun 
medemensen. 
Wij bidden voor onze bewoners, die 
heel veel geduld moeten hebben en de 
zorgen van deze tijd ook voelen. En we 
denken in gebed aan hen die ziek zijn 
en aan hen die overleden zijn: Agnes 
Reunis-Hillaert (De Blaauwe Hoeve).  

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in 
de week van 16 augustus: 

 
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry 

van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Leon de Bleijser 

en Mon van Puyvelde; jaargetijde Jo de 
Deckere echtgenoot van Maria d’Haens en 

overleden ouders en familie; Christiaan 

Stephaan de Bruijn; Theo en Alice Van 

Schoorisse; Josepha Cornelia van 
Driessche-Kindt 

 

ove rige intenties: deken van Hecke; familie 

Baert-van Gijsel; Carolus van Waterschoot; 

Cornelis Sandijck en echtgenote; 
overleden weldoeners van de basiliek; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Christiaan Stephaan de Bruijn, 84 jaar, 
echtgenoot van Anni Bernadette Drumont; 
Josepha Cornelia Kindt, 96 jaar, 
weduwe van Gerard van Driessche 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 

familie 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail: pkhulst@hmsdz.nl 
 

CLINGE H. HENRICUS 
contactpersoon A. de Loos-Brijs 
 tel. 0114-311332 
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 
 NL37 RABO 0330 4032 14 
 NL09 INGB 0000 1193 62 

 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
postadres     Hulsterloostraat 76 
 4568 AG Nieuw-Namen 
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38 

 

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern NL68 RABO 0322 600170 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 
postadres  Kerkstraat 15, 
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69 

 

HENGSTDIJK H. CATHARINA 
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4,  
 4585 AB Hengstdijk 
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE 
TER DUINEN 
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande 
 tel. 0114- 681382 
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40, 
 4587 CV Kloosterzande 
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23 

 

LAMSWAARDE H. CORNELIUS 
postadres J. de Waalstraat 23,  
 4586 AD Lamswaarde 
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11 

 

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA 
postadres Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 
 

 
.  
 

 

GEGEVENS 
 

 

 
 

  

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Willy de Wert echtgenoot van 

Lilian van Overmeir; Christiane Zaman 
en echtgenoot Dies Duininck; Corry van 
Loon en echtgenoot Piet Bek; Mariëtte 

Van Landeghem echtgenote van 
Franҫois Reunis; Trees Buys 
echtgenote van Willy Hofman, 

overleden ouders en familie; Maria de 

Wit en echtgenoot Eduard Hiel; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden 

kinderen; Maria Verbist; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 

Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes 

 
GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS HULST 
 

mededeling: In de maand augustus 2020 

houdt de parochie H. Maria, Sterre der Zee 

alleen maar vieringen in Boschkapelle, 

Clinge, Hulst, Kloosterzande en Koewacht. 

De geplande viering in het gemeenschaps-
huis Graauw op zaterdag 15 augustus 

a.s. op het feest van Maria-Tenhemel-
opneming gaat dus niet door. 

 
SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

Intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfdred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 

Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Johan de Burger en 

echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; pater Paulus van 
Winden Leon en Agnes Weemaes-Hiel 
en zonen Robert, Miel, Edy en Georges;  

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 
Johan van Sikkelerus; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; Willij 
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij; overleden ouders Dobbelaar-
van Damme en hun overleden kinderen 

 

overleden:  
Marie Verlinden-Mahu, weduwe van 
Eduardus Verlinden  is op 30 juli in 
Bachtendieke in Terneuzen in de leeftijd 
van 88 jaar overleden. De uitvaartdienst 
heeft plaats gehad op woensdag 5 
augustus in Boschkapelle, waarna de 
begrafenis is gevolgd te Stoppeldijk. 
 

Annie Mangnus-Lambert, weduwe van 
George Mangnus is op 1 augustus in 
Woon-Zorgcentrum Antonius te 
Kloosterzande in de leeftijd van 82 jaar 
overleden. De uitvaartdienst heeft plaats 
gehad op donderdag 6 augustus in 
Hulst, waarna de crematie volgde in 
Terneuzen. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Andrea Sturtewagen-de Vos 
 

lector: Gonny Rozijn 
 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl

